Pracovné stretnutie ESBOC – Piešťany, 01.12.2010
Dňa 01.12.2010 v Piešťanoch sa konalo pracovné
stretnutie klubu ESBOC.
ZOMO ako hosťujúca krajina privítalo zástupcov
Česka (F. Brabec, E. Mazur, V. Šimandlová) a Poľska (S.
Wagner, Z. Parchimowicz, M. Pyclik).
Rokovanie otvoril prezident ZOMO Ing. Imrich
VAVÁČEK, ktorý po privítaní prítomných na
neformálnom pracovnom stretnutí ich oboznámil
s programom stretnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Privítanie a kontrola plnenia úloh z posledného
stretnutia.
Prezentácia web stránok ESBOC: www.esboc .
Vízia ESBOC do budúcnosti – rozširovanie, stále sídlo.
Stanovisko ESBOC k problematike cezhraničného poskytovania technickej služby.
Stanovisko k nasledovnému líderstvu v ESBOC v roku 2011.
Uznesenie a záver.

Na základe diskusných príspevkov k jednotlivým bodom programu sa prítomní zhodli na
nasledujúcom uznesení:
1. Viceprezident SpZS ZOMO p. Ing. Martin ŠTUBIAN zašle do konca roku 2010
Ukrajine a Maďarsku návrh loga ESBOC na pripomienkovanie/schválenie.
2. Zástupcovia poľskej delegácie sa zaviazali zaslať správcovi web stránky ESBOC
podklady do bloku histórie stránky ESBOC.
3. Výzva ku všetkým členom ESBOC – zašlite správcovi web stránky ESBOC fotografie
do galérie stránky ESBOC z doterajších aktivít ESBOC.
4. Všetci prítomní sa uzniesli, že správcom web stránok ESBOC bude firma APIS, spol.
s r.o., Lazovná 12, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko. Každoročné náklady na
prevádzku web stránky ESBOC bude hradiť predsedajúca krajina.
5. Stanovisko prítomných k problematike technickej služby je také, že má byť zaradená
medzi neobmedzene voľne sa poskytujúce služby v rámci EÚ s možnosťou regulácie
zo strany štátu len v prípade, keď sa služba poskytuje štátnym organizáciám. Iné
regulácie môžu byť len dobrovoľné, napríklad v rámci samosprávnej komory.
6. Delegácia Českej republiky zašle svoje stanovisko k technickej službe písomne.
7. Kompletné stanovisko k technickej službe za ESBOC bude dopracované v roku 2011.
8. Prítomní jednomyseľne podporili návrh, že je potrebné vypracovať víziu ESBOC na
budúce obdobie. Touto úlohou je poverený nasledujúci leader pre rok 2011.
9. ESBOC odporúča na základe vystúpenia zástupcu Žilinskej univerzity uskutočniť
medzinárodnú konferenciu na tému: „Kvalita a cena služieb v súkromnej bezpečnosti“
10. Všetci prítomní sa zhodli, že budúcim laedrom ESBOC v roku 2011 bude Maďarská
republika a to v čase od 01.01.2011 do 30.06.2011.

V termíne od 01.07.2011 do 30.06.2012 bude leadrom ESBOC Poľsko.
11. Prítomní vzali na vedomie ospravedlnenie neúčasti na stretnutí Maďarskej
a Ukrajinskej delegácie.
12. Na medzinárodnej konferencii v Bratislave dňa 02.12.2010 vystúpi p. Slawomír
WAGNER za Poľskú delegáciu a p. JUDr. František BRABEC za Českú delegáciu.

